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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru apărare, ordine                                     Bucureşti, 21.03.2006 
publică şi siguranţă naţională                                        PL-X 282                                              
Nr. 32/275/2006 
 

A V I Z 
asupra proiectului Legii lustraţiei, privind limitarea temporară a 

accesului la unele funcţii şi demnităţi publice pentru persoanele care au 
făcut parte din structurile de putere şi din aparatul represiv al 

regimului comunist 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, în procedură obişnuită, cu 
proiectul Legii lustraţiei, privind limitarea temporară a accesului la unele 
funcţii şi demnităţi publice pentru persoanele care au făcut parte din 
structurile de putere şi din aparatul represiv al regimului comunist, trimis cu 
adresa nr. PL-X 282 din 12 aprilie 2006, înregistrat sub nr. 32/275 din 13 
aprilie 2006. 
 Camera Deputaţilor este  Cameră decizională. 
 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
Comisia a dezbătut acest proiect de lege  în şedinţa din 20 iunie 2006. 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă a proiectului de lege şi au respins următoarele amendamente, 
formulate de domnul deputat Marcu Tudor: 
 
1. La articolul 1, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„c) membrii Consiliului de Stat şi ai Consiliului de Miniştri, miniştrii, 
miniştrii de stat, prim-adjuncţii şi adjuncţii miniştrilor şi secretarii de 
stat;” 
Motivare: Pentru nominalizarea expresă a funcţiei de ministru şi pentru 
eliminarea funcţiei de ministru secretar de stat, care nu exista în acea 
perioadă. 

2. La articolul 1, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

aparare
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      „h) persoanele care, potrivit art. 5 al Legii nr. 187/1999 privind accesul la 
propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică, cu modificările 
ulterioare, au făcut parte din structurile organelor de securitate sau au colaborat 
cu acestea, făcând poliţie politică, în sensul legii;” 

Motivare: Nu toate persoanele care au colaborat cu securitatea au făcut 
poliţie politică. 
3. La articolul 1, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    „i) preşedintele şi preşedinţii de secţii ale Tribunalului Suprem, procurorul 
general şi adjuncţii săi, judecătorii şi procurorii;” 
Motivare: Judecătorii şi procurorii au fost unelte ale regimului comunist. 
4. La articolul 1, după litera l) se introduc literele m) şi n), cu următorul 
cuprins: 
    „m) comandanţii de unităţi şi mari unităţi din Ministerul Apărării 
Naţionale şi Ministerul de Interne, precum şi comandanţii de nave;” 
Motivare: Toate aceste funcţii erau ocupate de persoane care au beneficiat de 
avantaje şi privilegii. 
     „n) persoanele din anturajul şefilor de stat şi al familiilor acestora, din 
subordinea lor directă în activităţile desfăşurate de acestea, precum şi rudele 
lor de gradul I.” 
Motivare: Toate aceste  persoane  au beneficiat de avantaje şi privilegii. 
 
 Prin obiectul de reglementare şi conţinutul acestuia, proiectul de lege 
face parte din categoria legilor organice. 
 
 
 
 

Preşedinte, 
 
 

Mihai Stănişoară 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red.exp. Mihai Ţăranu 


